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INFORME D' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS 

Al Consell de Govem del CONSORCI INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS 1 METROPOLITANS DE 
BARCELONA, 

Hem auditat els comptes anuals abreujats del CONSORCI INSTlTUT D'ESTUDIS REGIONALS 1 
METROPOLITANS DE BARCELONA (en endavant el Consorci), que comprenen el balan¡;: a 31 de desembre 
de 2013, el compte de perdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net i la memoria corresponents a 
l'exercici anual finalitzat en aquesta data. Els administradors són responsables de la formulació deIs comptes 
anuals del Consorci, d'acord amb el marc normatiu d'informació fmancera aplicable a l'entitat (que s'identifica en 
la Nota 2.1 de la memoria adjunta) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi conté. La nostra 
responsabilitat és expressar una opinió sobre els esmentats comptes anual s abreujats en el seu conjunt, basada en 
el treball realitzat d'acord amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya, que 
requereix l'examen, mitjan¡;:ant la realització de proves se1ectives, de l'evidenciajustificativa deIs comptes anuals 
abreujats i l'avaluació de si la seva presentació, els principis i criteris comptables utilitzats i les estimacions 
realitzades, estan d'acord amb el marc normatiu d'informació fmancera que resulta d'aplicació. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats de l'exercici 2013 adjunts expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació fmancera del CONSORCI INSTITUT D'ESTUDIS 
REGIONALS 1 METROPOLITANS DE BARCELONA a 31 de desembre de 2013, així com deIs resultats de 
les seves operacions corresponents a l'exercici anual fmalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc 
normatiu d'informació fmancera que resulta d'aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables en 
eH continguts. 

Sense que afecti a la nostra opinió d' auditoria, parem esment a allo assenyalat en la Nota 3 de la memoria adjunta, 
en la qual s'indica que el Consorci va aprovar en sessió de Consell de Govem de 25 de maig de 2012 un pla de 
sanejament a tres anys (2012-2014) amb l'objectiu d'eixugar els resultats negatius d'exercicis anteriors i assolir 
un marc estable d'explotació per a exercicis futurs. Amb l'aplicació del pla de sanejament el Consorci ha assolit 
un resultat de l'exercici 2013 de 26 milers d'euros, respecte les perdues de 282 milers d'euros de l'exercici 
anterior. Addicionalment els seus fons propis passen d'un import negatiu de 436 milers d' euros a un negatiu de 
209 milers d'euros a 31 de desembre de 2013, per l'efecte de les aportacions extraordinaries de les 
Administracions per compensar els resultats negatius d'anys anteriors. En aquesta situació la capacitat del 
Consorci per a continuar les seves operacions esta subjecte a la culminació del pla de sanejament previst, en 
l'exercici 2014 es rep l'aportació prevista de l'Area Metropolitana de Barcelona de 363.000 euros, així com a 
l'assoliment d'un nivell d'ingressos anuals, que combinat amb les polítiques aplicades d'ajustament de la despesa 
li permeti acabar d'eixugar els resultats negatius d'anys anteriors i recuperar el seu equilibri pr ' i. 

\~, .. S '1 

Barcelona, 1 d'abril de 2014 

Antoni Clapés i Donadeu 
Soci - Auditor de Comptes 

Societat inscrita al R.O,A.C. amb el número S0687 

~ ~ :;j , iJ8~ 
COL·LEGI 
DE Cl!NS0RS 1UM , 
DBCOMPTES 
DE0TA1VNyA 

Ir. -::. 
e 

. ' . E " , Idlllll. U.llu ~ 
"". d. ,ludltarl. , :'f 

1" -Membre exercent: \ "tlIl\~rl •• l. A. / 

GABINIlTE TECNICÓ b ~... O~'" 
AUDITORIA y 'Tel!\.. 
CONSUL TORIA, S,A. 

An)' 2014 N~fñ. 20/14/01070 
IMPORT COL,LEGlAL1 96,00 EUR 

... """"""" .. " ... ,."" .. " ...... " 
Informe subjecte a la taxa establerta 

a I'article 44 del text refós de la 
Llei d'aud¡toria de comptes, aprovat per 

Relal decret legislatiu 112011, d' 1 dé Juliol • ........................... 

Societat Inscrita a l'Insti1ut de Censon Jurau de Comptc!lsmb el número 189 
Registre Merc.ntil de B.rcelona, Tom 10.296, Llibre 9,349, Foli 42. Fu 11 B-27,831 - NJ,F. A-58,604,745 



.: t 
, . 

" .... . ~ 
:~ .. . '. )¡, ~ . .. . ~ \ ' . . . ' 

COMPTES ANUALS ABREUJATS 2013 

CONSORCIINSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS 
I METROPOLlTANS DE BARCELONA 

~' .' ., .. 

Comptes anuals de I'exercici 2013 

-'-----' ._-. ---.. - --._ ... _._-_.-.- . - - ---'--



". 
) ." 

índex 

A. BALANC ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2013 1 2012 

B. COMPTE DE PERDUES 1 GUANYS ABREUJAT DE l'EXERCICI2013 12012 

C. ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN El PATRIMONI NET DE l'EXERCICI 2013 12012 

D, MEMORIA ABREUJADA DElS COMPTES ANUAlS 2013 

, '. .... 

1. Presenta ció i regim legal 

1.1. Constitució 

1.2. Regim legal 

1.3. Objecte, finalitats i activitats 

1.4. Moneda funcional i de presentació 

2. Bases de presentació deis comptes anuals 

2.1. Imatge fidel 

2.2. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

2.3. Comparabilitat de la informació 

3. Aplicació deis resultats i pla de sanejament 

4. Normes de valoració 

4.1. Immobilitzat intangible 

4.2. Immobilitzat material 

4.3 . Actius financers 

4.4. Passius financers 

4.5. Impost sobre beneficis 

4,6. Subvencions, donacions i lIegats 

4.7. Existencias 

4.8. Ingressos i despeses 

4.9. Medi ambient 

4.10. Provisions i contingencies 

5. Immobilitzat intangible 

6. Immobilitzat material 

7. Actius financers 

8. Passius financers 
, 

;,,]9-., Patrimoní Net ... ' 

10. Administracions Publiques 

11; lngressos i despeses , 
12~ Operacions amb parts vinculad es 

• 13. il nformació pressupostaria 
~ . i 
'. ,1 

". 

Comptes anuals de I'exercici 2013 

iermi· 

- ----_. ----- ----- ---.. _----- - ----._-------



iermi-
A. BALANC ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2013 i 2012 

(en euros) 

A) ACTIU NO CORRENT 29.145,00 38.282,70 

1. Immobilitzat intangible 5 1.016,66 3.029,16 

11. Immobilitzat material 6 28.128,34 35.253,54 

B) ACTIU CORRENT 336.612,91 245.661,92 

11. Deutors como i altres comptes a cobrar 7 328.265,46 232.802,03 

1. Clients, vendes i prestació de serveis 298.933,55 177.724,43 

3. Altres deutors 10 29.331,91 55.077,60 

IV. Inversions financeres a curt termini 4.325,00 2.150,00 

VI. Efectiu i altres actius líquids equival. 4.022,45 10.709,89 

TOTAL ACTlU 365.757,91 283.944,62 

A) PATRIMONI NET 9 (-) 209.128,94 (-) 435.605,13 

A-1) Fons propis (-) 209.128,94 (-) 435.605,13 

1. Capital 35.556,30 35.556,30 

111. Reserves 345.330,41 345.330,41 

V. Resultat d'exercicis anteriors (-) 1.596.491,84 (-) 1.314.045,25 

VI. Altres aportacions de socis 980.000,00 780.000,00 

~~~ 
VII. Resultat de I'exercici 26.476,19 (-) 282.446,59 

% ...J 
c:>L.IJ B) PASSIU NO CORRENT 129.215,25 75.270,04 lit -w 

II.:¡;~ 
.', c:: a:a E ~~ 11. Deutes a lIarg termini 8 129.215,25 75.270,04 BC:> 

=~ 
_ ti:¡ ts 3. Altres deutes a lIarg termini 129.215,25 75.270,04 ~ UJ_ c.a 

I-Il.. 
e) PASSIU CORRENT 445.671,60 644.279,71 ~, 

::>c:> .... a:: 
;::i¡; 

El lQJIfIilC ~:&: 11. Deutes a curt termini 8 187.564,73 411.780,85 T-z:'~-

1. Delltes amb entitats de credit 76.867,19 231.250,00 
'; ·i~ 

·. 3. Altres deutes a curt termini 110.697,54 180.530,85 

IV. CY~ditors como i altres comptes a pagar 216.359,94 205.217,18 

1. Próve'idors 8 '. 113.079,81 99.799,44 

2.Áltres creditors 103.280,13 105.417,74 .... 
41.746,93 27.281,68 

365.757,91 283.944,62 

uacló abreujat al 31 de desembre de 2013. 
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B. COMPTE DE PERDUES I GUANYS ABREUJAT DELS EXERCICIS 2013 i 2012 
(en euros) 

1. Import net de la xifra de negocis 11.1 239.162,71 213.529,08 

4. Aprovisionaments (-) 13.793,11 (-) 17.793,10 

5. Altres ingressos d'explotació 11.2 1.023.546,90 1.010.976,48 

6. Despeses de personal 11.5 (-) 959.917,91 (-) 1.199.481,91 

7. Altres des peses d'explotació 11.8 (-) 224.809,31 (-) 246.221,13 

8. Amortització de immobilitzat 5i6 (-) 8.622,52 (-) 9.315,76 

11. Deter. i resultat per aliena ció immob. 

13. Altres resultats (-) 443,40 (-) 5.350,19 

Al RESULTAT D'EXPLOTAeIÓ 55.123,36 (-) 253.656,53 

14. Ingressos financers 3,30 10,15 

15. Despeses financeres (-) 28.650,46 (-) 28.800,21 

17. Diferencies de canvi (-) 0,01 

Bl RESULTAT FINANeER (-) 28.647,17 (-) 28.790,06 

el RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 26.476,19 (-) 282.446,59 

D) RESULTAT DE L'EXERelel 26.476,19 H 282.446,59 

Les Notes 1 a 13 incloses a la Memoria abreujada, for~~n part 'dei co-mpte de;phdues i guanys abreujat de I'exercici anual tancat 

el 31 de desembre de 2013. 
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C. ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ABREUJAT DELS EXERCICIS 
2013 I 2012 (en euros) 

Al ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE 

DE 2013 I EL 31 DE DESEMBRE DE 2012 

A) Resultat del campte de perdues I guanys 

B) Total Ingresos I despesés Imputades dlrectament al 
patrimoni net 

C) Total transferencles al compte de perdues I guanys 

Total d'ingressas i des peses reconeguts 

Notes Any 2013 Any2012 

26.476,19 (-) 282.446,59 

26.476,19 (-J 282.446,59 

Bl ESTAT TOTAL DE CANVIS EN El PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS ACABATS EL 31 DE DESEMBRE 

DE 2013 I EL 31 DE DESEMBRE 2012 

Total ingressos I despeses reconeguts 

Operaclons amb sacls 

Altres variaclons del patrlmoni net 

Capital Reserves 

Excedents 

d 'exerclcis 

Anterlors 

(-) 740.669,45 

Apartacians 

deis socls 

780.000,00 

Resultat 

de I'exerclcl Total 

(-) 282.446,59 (-J 282.446,59 

780.000,00 

740.659,45 

~._!! ~~ 
~ lOO G:xi Ajustaments per errors . M., LU-< 

E·~ i~ 
1- z 
"';5 fiI ~:::; 

CEa ~ ~ Total ingressos i despeses reconeguts 
6'-~ ~~ ~ ¡:= tu Operacians amb sacis 

"" llIa?:3 ~_ ~_ ... Altres variaclons del patrlmoni net (-) 282.446,59 

. tf··.~· • '. i> ~ ~ - .. 
Les Naté~i ·a Üincioses a la Me;.nbria abreujada, formen part de I'estat abreujat de 

i ' . I 
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1. PRESENTACIÓ i REGIM LEGAL 

1.1 Constituc;ó 

El Consorci Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (lEMB) (en endavant el Consorci) fou 

constitu'it el 18 d'octubre de 1984, per la Corporació Metropolitana de Barcelona, la 

Universitat Autbnoma de Barcelona i la Cambra de Comen;, Indústria i Navegació de Barcelona. 

Des de les hores i fins ara, el Consorci manté el seu domicili social al Campus de Bellaterra de la 

Universitat Autbnoma de Barcelona (08193 Cerdanyola del Valles) . 

. '7.$,$ " , ,,~,~: ;':'. 
~ ." ¡# . ' l ' 

¡, '~ A 'data,. l7 de ju liol de 2000, el Consell de Govern del Consorcl va acordar, per unanimitat, 

./~:: ,:,!~:.:;,~é:u"~ I;;'zil r e!s Estatuts, per enreglstrar-hl la incorporacló de nous membres i modificar el nom 
:' , "" ", .. ,"'\...110 

: :;; ./.<é~ I'e~t~tat, que passa a di r-se Institut d'Estudls Regíonals i Metropolitans de Barcelona ti , .- :.<:"·( l s.~Mi(,~' esmentat acerd va estar pub!icat en el But llet í Oficial de la Província de Barcelona, 
\~ ,,\1....... J.~ 

' ", \ .J .1 . ~,~·eH?6 d'abrll de 2001. 

L'any 2006, amb la incorporació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, 

es tornen a actualitzar i modificar els Estatuts, que són aprovats per unanimitat i publicats en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 1'1 de desembre de 2006. 

2!! <no,( 
--' z Fins el 31 de desembre de 2013, les institucions que formen part del Consorci IERMB són les 

~~. - _ i ~ següents: 
.. ~CC:~ 

'~ @ ~ o Area Metropolitana de Barcelona 
~ ~~ 
~ e el o Universitat Autbnoma de Barcelona 

Ga) ~ ~ o Cambra de Comer!;, Industria i Navegació de Barcelona 
~~ 

o Universitat de Barcelona 

o Universitat Politecnica de Catalunya 

o Consorci de la Zona Franca 

o Diputació de Barcelona 

o Federació de Municipis de Catalunya 

o Ajuntament de Barcelona 

o Generalitat de Catalunya 

o Universitat Pompeu Fabra 

Comptes anuals de I'exercici 2013 5 
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Per una altra banda, cal informar' que el Consell de Govern del Consorci, en data 3 de 

desembre de 2013, ha acordat aprovar inicialment una nova modificació d'Estatuts, donant 

inici al procediment legal necessari per a la seva aprovació definitiva, prevista per a finals del 

primer trimestre del 2014. En primer lIoc, vistos els acords adoptats per la General itat de 

Catalunya i per la Diputació de Barcelona per instar la separació del Consorci, i vist I'acord 

adoptat pel propi Consell de Govern de I'IERMB sobre la separació d'altres entitats en aplicació 

del nou pla estrategic del Consorci, aprovat en sessió del Consell de Govern de data 17 de 

setembre de 2013, es modifica I'article 1, punt 2, que recull la composició del Consorci, que 

quedara de la manera següent: 

- Area Metropolitana de Barcelona 

- Universitat Autonoma de Barcelona 

- Ajuntament de Barcelona 

- Cambra Oficial de Comere;, Indústria i Navegació de Barcelona 

- Universitat de Barcelona 

- U niversitat Politecnlca de Catalunya 

A més, s'introdueixen una serie de modificacions pertinents en base a les raons següents: 

a) Regular la relació de I'IERMB amb totes i cadascuna de les institucions membres del 

consorci, adaptant-Ia al mateix temps des d'un punt de vista formal a I'escenari 

l1JI ~ ~ establert per la L/ei de contractes del Sector Públic 30/2007 de data 30 d'octubre de 
f~~::2:3 

1!3 ~ . G ~ 2007. 
11'"'< 

t.. E ~~ . C C 
, :::J '" 

~ :;; ~ b) Mil/orar determinats aspectes de I'organització interna de I'IERMB, facilitant la 
(,1 !;U :::; 
~ ca 

t,s:f.t\ ~ ~ participació de tots els membres del consorci, i aclarint i diferenciant les funcions de la 
~ ;:::t¡¡ 

t.~ ~ ~ direeeió i de la gerencia, per tal d'assegurar un bon govern i una bona administració . 

.. ' 
'11 ••• 

) . 
! . 

, .. 
, . 
~ . • - ,1 

. e) Incorporar les directrius de la nova L/ei 26/2010 de 3 d'agost, de regim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya, que va entrar en vigor, 

amb caracter general, el 5 de novembre de 2010, en tot al/o que és d'aplicació a la 

modlflcació d'estatuts. Alxí mateix, s'lncorpora en darrera instancia la DIsposició final 

segona de la L/el 27/2013, de 27 de desembre, de raclonalització i sostenibilitat de 

l'Administració local. 
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Participaci6 Institucional 

Institucions consorciades Representaci6 

Area Metropolitana de Barcelona 3 membres 11,11% 

Universitat Autonoma de Barcelona 3 membres 11,11% 

Diputació de Barcelona 3 membres 11,11% 

Generalitat de Catalunya 3 membres 11,11% 

Cambra de Comen; de Barcelona 3 membres 11,11% 

Ajuntament de Barcelona 2 membres 7,41% 

Federació de Municipis de Catalunya 2 membres 7,41% 

Consorci de la Zona Franca 2 membres 7,41% 

Universitat de Barcelona 2 membres 7,41% 

Universitat Politecnica de Catalunya 2 membres 7,41% 

Universitat Pompeu Fabra 2 membres 7,41% 

27 membres 100,00% 

1.2. Regim legal 
!1il v>< 

=w l~. ~g 
ro ' . iI * ~ L'IERMB és un Consorci local de Dret públic, sense anim de lucre i amb finalitats d'interes 

r:., E "" LLJ .8' ~ . . - i3 e 
:et =>Vl 

1- z 
... t:} ~ 
~ ca 
,?l.t\ ~ ~ 
~ ¡:: tu 

E1!1111iil1! [g~ 

-"''--t--ti!=----1.3. Objecte, finalitats i activítats 

. . , 
. :~ 

I'e;tudi, investigació i recull d'informació de tots els aspectes vinculats al fenomen del 

desenvolupament urba, per tal d'oferir bancs de dades, conclusions i propostes que ajudin a 

plariifica~yimplementar polítiques públiques a Catalunya, a nivelllocal, supralocal, regional i/o 

nacional,:.a;i11b especial referencia als territoris i comunitats de les ciutats metropolitanes . 
.~ ,; 

I ~... ,,,,.~!. -; 
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A nivel! més coneret, són finalitats del Consorci IERMB: I'analisi general i sectorial del fenomen 

urba, metropolita i regional; I'analisi i I'estudi de les infraestructures, dotacions, sistemes, 

xarxes i serveis públics; I'ensenyament i la formació del personal al servei de les entitats 

públiques en relació amb els objectius del propi Institut, amb vinculació als ambits academics 

universitaris. 

Per a la consecució deIs seus objeetius i finaJitats, el Consorci IERMB desenvolupa un seguit 

d'activitats d'investigaeió per a la recerca de qüestions economiques, socials i territorials on 

conflueixen els interessos de la universitat, I'administració pública i les institucians per a la 

promoció economica ¡territorial. 

1.4. Moneda funcional ¡ de presentació 

Els comptes anuals abreujats han estat formulats en euros. L'euro és la moneda funcional i de 

presentació del Cansarei. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

2.1. Imatge fidel 

Els comptes anuals abreujats adjunts s'han preparat a partir deis registres comptables del 

Consorci i es presenten d'acord amb la legislació vigent i amb les normes i principis establerts 

en "el Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.O. 1.514/2007 i amb les successives 

~~ ~~. ?,o'difi,cacions introdu'ides en el seu cas, a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 

g¡¡ ~.~ i' situaci'ó financera i deis resultats de les seves operacions i del canvis en el patrimoni net 

E-· al~ ' . 
=V> 

~ t¡ ~ ' , ' 
g'-' , ~ ~ Aquests comptes formulats pel Gerent del Consorci, ates que el carrec de Director esta vacant 
~ 1-.8: • 

~< 'g ~ d:s .del 30 d'abril de 2012, se sotmetran a I'aprovació del Consell de Govern i s'estima que 
[í¡ lI1iIIi'm . ~~ • 

. ' ~ ' seran aprovats sense cap modificació. 
--==-~~-

Cal esmentar que una vega da aprovats els nous estatuts del Consorci, aquest haura 

seva transició des del Pla General de Comptabilitat aprovat pel R.O. 1514/2007 

comptabilitat pública local. 
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2.2. Aspectes crítícs de la valoracíó í estímació de la incertesa 

La preparació deis comptes anuals requereix la realització per la Direcció del Consorci de 

determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici. 

Aquests s'avaluen contínuament i es fonamenten en I'experiencia historica i altres factors, 

incloent les expectatives de successos futurs, que s'han considerat raonables d'acord amb les 

circumstancies. 

Si bé les estimacions considerades s'han realitzat sobre la millor informació disponible a la data 

de formulació deis presents comptes anuals abreujades, qualsevol modifica ció en el futur 

d'aquestes estimacions s'aplicaria de forma prospectiva des d/aquell moment, reconeixent 

I'efecte del canvi en I'estimació realitzada en el compte de perdues i guanys de I'exercici en 

qüestió. 

Les principals estimacions i judicis considerats en I'elaboració deis comptes anuals són els 

següents: 

• Vides útils deis elements de I'immobilitzat material i actius intangibles (Notes 4.1 i 4.2). 

• Valors raonables deis instruments financers (Notes 4.3 i 4.4). 

• Criteris per al reconeixement deis ingressos fina listes associats a projectes 

2.3. Comparabilitat de la informació 

Els comptes anuals deis exercicis 2013 i 2012 s'han formulat d'acord amb I'estructura 

establerta en el Pla General de Comptabilitat, havent seguit en la seva elaboració I'aplicació de 

criteris uniformes de valoració, agrupació, classificació i unitats monetaries, de manera que la 

informació que s'acompanya és homogenia i comparable. 

.', 

.. , ~ 

Comptes anuals de l'exercici 2013 9 
---.-------- -------_. __ .. __ ._-----------------



.. ' 

ierrn~ • 
• • 

3. APlICACIÓ DELS RESULTAT5 I PLA DE SANEJAMENT 

3.1. Aplicació deIs resultats 

La proposta d'aplicació és la següent: 

I Base d'aplicació: Import 

Resu Itat exercici 

I Apllcació: Import I 
A compensar Resultats d' exerclcis anteriors 

3.2. Pla de sanejament 

En sessió de Consell de Govern de 25 de maig de 2012 el Consorci va aprovar un pla de 

sanejament a tres anys (2012-2014) amb I'objectiu d'eixugar els resultats negatius d'exercicis 

anteriors i assolir un marc estable d'explotació per a exercicis futurs. 

Aquest pla de sanejament contemplava aportacions extraordinaries d'entltats consorciades 

per a saldar el deflcit de I'IERMB a rebre en el període 2012-2013. En I'exereici 2012 es van 

rebre 780.000 euros d'aquestes aportacions, i en I'exercici 2013 s'han rebut 200.000 euros 

més per part de l'Area Metropolitana de Barcelona i I'Ajuntament de Barcelona. En I'exercici 

2014 es rep de l'Area Metropolitana de Barcelona la última aportació extraordinaria per 

eixugar perdues d'anys anteriors per import de 363.000 euros. Addicionalment, la Diputació de 

Barcelona, amb motiu de la seva sortida del Cansorei, segons aeard del seu Pie de 31 d'octubre 

de 2013, ha consignat dos aportacions anuals de 65.000 euros cadascuna, en els exercicis 

2013 i 2014, per ajudar al Cansorci a "adaptar i mantenir estructura suficient per al disseny i 

confecció de bases de dades per a I'analisi de temes relacionats amb les principals línies de 

recerca, mentre es garanteix un marge de temps per procedir a la necessaria reestructuració", 

guanys d'.aquests exercicis. 

Comptes anuals de I'exercici 2013 10 



Per altra banda, el pla de sanejament inclou: 

. ~ 
lerm~ • 

a) La potenciació i consolidació d'un encarrec estable que doti I'IERMB deis continguts 

adequats a les seves línies de treball i a fa vegada cobreixi les necessitats informatives i 

estadístiques principalment de les institucions membres del Consorci, mitjan~ant la 

signatura de contractes programa o convenis, encarrec ja implementat parcialment i en 

negocia ció per a completar durant I'exercici 2014. 

b) L'ajustament de les des peses de I'IERMB per tal de reduir el deficit estructural. La major 

part d'aquest ajustament ha recaigut sobre la partida de personal (reducció plantilla, 

reducció salarial, etc.). Addicionalment també s'apliquen mesures de reducció sobre les 

partldes de despeses corrents de béns i serveis i inversions reals . 

Amb I'apticació del pla de sanejament, el Consorci per aquest any ha obtingut uns beneficis de 

26 milers d'euros, respecte les perdues de 282 milers d'euros de I'exercici anterior. 

Addicionalment, els seus fons propis passen d'un import negatiu de 436 milers d'euros a un 

negatiu de 209 milers d'euros a 31 de desembre de 2013, per l'efec1:e de les aportacions 

extraordinaries de les Administracions per compensar els resultats negatius d'anys anteriors 

(l'Area Metropolitana de Barcelona, 100.000,00 euros, l' Ajuntament de Barcelona, 100.000,00 

euros). En aquesta situació la capacitat del Consorci per a continuar les seves operacions esta 

subjecte a la culminació del pla de sanejament previst (en I'exercici 2014 es rep I'aportació 

prevista de l'Area Metropolitana de Barcelona de 363.000 euros) , així com a I'assoliment d'un 

~:... ~ ~nivell d'ingressos anuals, que combinat amb les polítiques aplicades d'ajustament de la 

ID ~\J1 i ~despesa ti permeti acabar d'eixugar els resultats negatius d'anys anteriors i recuperar el seu 

lE ~ ~equilibri pressupostari. ..... :z 
. Vl¡5 
D !:";:¡ 
iIUllllJ e c::> 

rIf.~ f.§~ 
~ ~~ 

@ laIIr..I ~ ~ 
4. NORMES DE VALORACIÓ 

.a.nuals abréujats han estat les següents : 
<~ 

. .. 
. " 

y.~ .:.~ 0, . '--~ 

~ .~. 
.~.! .. : ..... ", 
~\ .• ~~ l . ",. , 

"l, \ .' , .1 I 

,,<o ., 
' ... 

. ... : .. ,! '. 1./:_ 
" '0_ ' , • • - ~ ' 0' . 

.-
" 
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4.1. Immobi/itzat intangible 

Corresponen a aplicacions informatiques que figuren valorades a preu d'adquisició dedu'ida 

I'amortització acumulada i les perdues pel deteriorament de valor. S'amortitzen linealment en 

un període de quatre anys. 

4.2. Immobilitzat material 

Els béns inclosos en I'immobilitzat material es valoren al preu d' adquisició, dedu'ida 

I'amortització acumulada i les perdues pel deteriorament de valor. 

Les dotacions per a les amortitzacions es practiquen seguint el metode lineal, en funció deis 

següents anys de vida útil. 

©escripciÓ 

InstaHacions tecniques 

Mobiliari 

Equips i aplicacions informatiques 

Anys 

10 

10 

4 

%Anua~ 

10 

10 

25 

Les des peses de manteniment i reparacions que no suposen una extensió de la vida útil del 

~
I!! ~ ::2 actius són carregats al resultat de I'exercici que s' incorren. 

-.; o 
2: -1 
C) W 

!í1 -w 
.~~ G <>: "" 

E a~4.3. 
1 :::1'" 

po. :z 
~ VI ~ 
([ !:U :::; 
IIUW.I Q c:J ..... "-

Actius financers 

m.-tl. E ~ El Consorci fixa la categoria deis seus actius financers en el moment del seu reconeixement 
~ ..... UJ 

(l]1Il!IiIl!I ~:E 
- - inicial' i la revisa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la Direcció. 

-4:::::=:;~==-,Aquesta classificacíó depen de la finalitat per la qual aquestes inversions han estat adquirides. 

període. 
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El Consorci registra la baixa d'un actiu financer quan s'ha extingit o s'han cedit els drets 

contractuals sobre els fluxos d'aquest, i s'hagin transferit de forma substancial els riscs i 

beneficis inherents a la seva propietat. En el cas concret de comptes a cobrar, s'entén que 

aquest fet es produeix en general si s'han transmes els riscs d'insolvencia i de mora. 

Aquest epígraf correspon principalment a préstecs i partides a cobrar: 

• Comptes a cobrar per operacions comerclals, les quals es valoren pel valor nominal del 

seu deute, que és similar al seu valor raonable en el moment inicial. Aquest valor és 

minorat, si escau, per la corresponent correcció (perdua per deterioracló de I'actiu), 

quan existeix evidencia objectiva que no es cobrara la totalltat de I'import degut, amb 

efecte en el compte de resultats de I'exercici. 

• Comptes a cobrar per operacions no comercials: S'inclou, entre d'altres, saldos amb 

administracions públiques i els comptes amb el personal. 

Al tancament de I'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessaries per 

deteriorament de valor si existe ix evidencia objectiva que no es cobraran tots els imports que 

es deuen. 

4.4. Passius financers 

El Consorci fixa la categoria deis seus passius financers en el moment del seu reconeixement 

inicial, en base a les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depen de la 

finalitat per la qual aquests passius han estat formalitzats. 

De forma general, en el balan<; adjunt es c1assifiquen com a corrents els passius financers amb 

venciment Igualo inferior a I'any, i com a no corrents si el venciment supera aquest període. 

La baixa d'un passiu financer es reconeixera qua n I'obligació que genera s'hagi extingit. 

Aquest epígraf correspon principalment a debits i partides a pagar: 

.. . 
f .... 
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El deute financer es reconeix inicialment per I'import del valor raonable, i es registren també 

les despeses necessaries per a la seva obten ció. En perfodes posteriors, la diferencia entre els 

fons obtinguts (nets de les despeses necessaries per a la seva obtenció) i el valor de 

reemborsament, si n'hi hagués i fos significativa, es reconeix en el compte de resultats durant 

la vida del deute d'acord amb el tipus d'interes efectiu. 

Els deutes per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un 

tipus d'interes contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu 

valor nominal quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no és significatiu. 

4.5. Impost sobre beneficis 

En aplicació de la Llei de l'lmpost sobre Societats, el Consorci es troba exempt de I'impost per 

les activitats realitzades d'acord amb els seus estatuts. 

4.6. Subvencions, donacions i Ifegats 

Les subvencions que tinguin caracter de reintegrables es registren com a passius fins complir 

les condicions per considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions no reintegrables 

es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a 

ingressos sobre una base sistematica i racional de forma correlacionada amb les despeses 

"'" derivades de la subvenció . 
IW tI) « 

r~ ~ ~ ~ 
l§ ~-:~ ~~ 

~~. ~ ~ aquests efectes, una subvenció es considera no reintegrable quan existeix un acord E ~ ~ndividualitzat de concessió de la subvenció, s'han complert tates les condicions establertes 
w .... 

~h, ~ ~er a la seva concessió i no existe ix en dubtes raonables de que es cobrara. 
1- <>:: 
i= t:; 

!Si.1lli!III!:I ~ ~ 

Les subvencions de caracter monetari es valoren pel valor raonable de I'import concedit referit 

al moment del seu reconeixement. 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb I'adquisició d'immobilitzat mate;.!..J(~~~ 

~I\\st> s'imputen com a ingressos de I'exercici en proporció a I'amortització deis corresponent .f\J 
~ 

0 , si és el cas, quan es produeixi la seva alienació, correcció valorativa per deterior n . ~ 

baixa al balanc;. 

Comptes anuals de I'exercici 2013 
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D'altra banda, les subvencions no reintegrables relacionades amb des peses específiques es 

reconeixen al compte de perdues i guanys en el mateix exercici en que es meriten les 

corresponents despeses. 

Les aportacions extraordinaries d'entitats consorciades per a compensar resultats negatius 

d'exercicis anteriors s'imputen directament a altres aportacions de socis de patrimoni neto 

4.7. Existencies 

EL Consorci manté inventariades les publicacions t altre material grafic que elabora. 

Aquestes exist€mcies no s'incorporen el balan~ del Consorci atesa la destinació final de les 

mateixes, la qual molt residualment sera la venda ¡que preferentment sera l'ús com a material 

bibliografic de consulta, per a les atencions socials i per a la promoció de la recerca de 

I'IERMB . 
..... :.;-.:t ,.:""'1; • 

• IJ·,·"r'1 ;, r t ;.. .... ,~ ••• 
)'~I. 1 ..... \'¡ ft~ •• 

/~.' , . .' :4.8. ~:~lngressos ¡ despeses 
',:" ,. ~ u:: ·E : ~.. 

, 'i;'. ~~ ' ...... , 'la;, 
';' · ...... l .:; ..... :. ~ " 

~ .. .. ! n~ "~"'l'- . ..... ~ 

~~; ~<.IÉit¡·ngre~s·bs i despeses s'imputen comptablement d'acord amb els principis de I'acreditament 
!~ i. ., ..... .' .; 

":': " CQe:.~or.r:e lació entre ambd6s, utílitzant els oportuns comptes periodificadors . .. -
., ... . .-: ~ ~ ,..':" tu i: ,'¡. . 

!!lI\" ~..., El reFóneixement deis ingressos i despeses derivats de I'activitat directa es realitza en el 

~:o....J¡~§:i~·~b~~nt de la facturació de cada treball, la qual s'efectua d'acord amb les condicions 
m,J~l!I-u I~. E' 11 i ~ contractuals. A final d'exercici s'incorpora la periodificació deis ingressos i despeses 

.... 2: corresponents als treballs en curs, en funció del grau efectiu d'execució de cadascun. . ~5 b Cc::> 
o- c.. 

~ 
•. :;;>0 

1- "" tilü lS1 tm!iIIS ;:;:: 4.9. Medi ambient 

Les de peses derivades de les actuacions que tenen per objectiu la protecció i millora del medi 

l'immobilitzat. 
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4.10. Provisions i contingencies 

El Consorci reconeix comptablement una provisió per passiu contingent quan té una obligació 

present sorgida com a conseqüencia de successos passats, es probable que puguin produir-se 

perjudicis patrimonials pel Consorci i l' Import es pot estimar de manera fiable. 

Les provisions es valoren d'acord amb la informació disponible, pel valor actual de la millor 

estimació possible de I'import necessari per cancel· lar o transferir a un tercer I'obligació, 

registrant els ajustaments per actualització de la provisió com una despesa financera atenent 

al meritament. 

D'altra banda, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com a 

conseqüencia de successos passats, quina materialització esta condicionada a que ocorri o no 

un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat del Consorci. Aquests passius 

contingents no són objecte de registre comptable, presentant-se detall deis mateixos en la 

memoria, quan sigui necessari. 

5. IMMOBILlTZAT INTANGIBLE 

Els moviments deis comptes d'aquest epígraf en el decurs deis exercicis 2013 i 

.' el W ~
. !1 ~ ~ els següents: 

I!l ' ;:¡¡ ~ 
. - Lt~~ 

~ E I~ 
Aplicacions 

informatiques Total 

Lm ~ 
>-

CD~ m lIIIlIIil!I ?:l ;:;: Addicions 

-~:::I:lft-_Saldo a 31.12.2013 

Saldo a 1.1.2013 
< 

Dotaci6 a I'amortització de I'exercíci 

Saldo á 31.-Ü.2013 

VALOR COMPTABLE A 31.12.2013 

Comptes anuals de I'exercící 2013 
---------------

12.480,00 

12.480,00 

9.450,84 
2.012,50 

11.463,34 

1.016,66 

12.480,00 

12.480,00 

9.450,84 
2.012,50 

11.463,34 

1.016,66 
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Saldo a 1.1.2012 
Addicions 

Saldo a 31.12.2012 

Saldo a 1.1.2012 
Dotaci6 a I'amortització de I'exercici 

Saldo a 31.12.2012 

VALOR COMPTABlE A 31.12.2012 

Aplicacions 
informatiques Total 

12.480,00 12.480,00 

12.480,00 12.480,00 

7.438,34 7.438,34 
2.012,50 2.012,50 

9.450,84 9.450,84 

3.029,16 3.029,16 

Al tancament de I'exercici 2013 els comptes d'immobilitzat immaterial inclouen aplicacions 

informatiques totalment amortitzades per import de 9.430,00 euros (4.430,09 euros al 

tancament de I'exercici 2012). 

6. IMMOBILlTZAT MATERIAL 

I!!i VI,,: 

~• ~ ~ Els moviments deis comptes d'aquest epígraf en el decurs deis exercicis 2013 i 
/I¡j <Da: 

' l!I~ca " 
f,.'.l E i5 ~ els seguents: 

2012 han estat 

::::>V> 
o--Z 
Vl¡$ 

\tI !!-' ::; 
iIIl!ll3 lO o 

o-Q. 

G) ~ 
'" ~ l!IIIIiD ;!; :::_ ~~I~II 

Saldo a 1.1.2013 
Addicions 
Baixes 

Saldo a 31.12.2013 
-:: . 

. , " 

,1.1'. '. ., 
' . 

. 
' .. 

Comptes anuals de I'exercici 2013 

InstaHacions 
tecniques ¡ altre 
immob. material 

75.093,53 

(-) 1.013,44 

74.080,09 

Total 

75.093,53 

(-) 1.013,44 

74.080,09 
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Saldo a 1.1.2013 

i!! v, .... 
fD~~J1I ~ 
J.~a~ ~ 

Dotació a I'amortització de I'exercici 
Baixes 

Saldo a 31.12.2013 

VALOR NET COMPTABLE A 
31.12.2013 

Saldo a 1.1.2012 
Addicións 

Saldo a 31.12.2012 

Saldo a 1.1.2012 
Dotació a I'amortització de I'exercici 

Saldo a 31.12.2012 

VALOR NET COMPTABLE A 
31.12.2012 

39.839,99 
6.610,02 

(-) 498,26 
45.951,75 

28.128,34 

Instal·lacions 
tecniques i altre 
immob. Material 

74.956,32 
137,21 

75.093,53 

32.536,73 
7.303,26 

39.839,99 

35.253,54 

39.839,99 
6.610,02 

(-) 498,26 
45.951,75 

28.128,34 

Total 

74.956,32 
137,21 

75.093,53 

32.536,73 
7.303,26 

39.839,99 

35.253,54 

. g :;J..es baixes de I'immobilitzat material del 2013 corresponen a mobiliari adquirit per la 
rJ e "' UA 

>- z 
!'QID Vl ""' 
~ ~ ~níversitat Autonoma de Barcelona. 

~ ~ ~ 
~ ;:¡;: 

~ l!IiIIiIlI - Al tancament del exercici 2013 els comptes d'immobilitzat material inclouen elements 

tot alment amortitzats (equips per processos d'informació) per un import de 13.349,12 euros 

(12.180,50 euros al tancament de I'exercici 2012) . 

. ' 
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7. ACTIUS FINANCERS 

7.1 Categories d'actius financers 

El valor en lIibres de cadascuna de les categories d'actius financers es mostra a continuació: 

2013 
ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria CREDITS, DERIVATS I ALTRES 

Préstecs i partides a cobrar 303.258,55 

2012 
ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI 

Categoria 

Préstecs i partides a cobrar 

7.2 Deutors comercials i altres comptes a cobrar inclou : 

~~:.uj~ 
'~.ffl~ 
E i ~ 
(l ~ Si ~ • Clients per vendes i prestacions de serveis 
~ ° 0 
t~~ ~ ~ • Clients factures pendents d'emetre 
W!J ¡;:; 1;:; • Fiances constitu"ides 

ml ==~ 
• Personal 

. : .... . 

;' 

Comptes anuals de l'exercici 2013 

CREDITS, DERIVATS I ALTRES 

180.674,43 

2013 2012 

111.414,80 155.110,02 

187.518,75 22.614,41 
4.325,00 2.150,00 

800,00 

303.258,55 180.674,43 

ierml· 
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7.3 El compte de Clients per vendes i prestacions de serveis es desglossa tot seguit : 

2013 

- Generalitat de Catalunya 37.500,00 
- Ajuntament de Barcelona 4.125,00 

- Diputació de Barcelona 65.000,00 
- Autoritat del Transport Metropolita (-) 13.007,50 

- Institut d'Estadística de Catalunya 
- Universitat de Barcelona 
- Area Metropolitana de Barcelona 12.100,00 

- Altres deutors 5.697,30 

111.414,80 

7.4 El saldo de Clients factures pendents d'einetre es desglossa tot seguit: 

- Diputació de Barcelona 

• EnqUesta població activa 
• Enquesta mobilitat 2a. Corona 

• ECVHPC 
- Area Metropolitana de Barcelona 

• Assessorament tecnic PMMU 
• Sistema indicadors Met. 
• Explotacions ECVHPC I!l VI...; 

~ 
~ 5 • Revista papers 2013 

m :'. 11 ~ ~ - Autoritat del Transport Metropolita 
G "".., e a~ • EMEF 

r;; ~ ~ -Associació Pacte Industrial 
UJ!:: 

b ~ ~ • Mapa innovació RMB 
~' ~ ~ - Universitat de les IlIes Balears 

i!íl ~:: • EUNOIA 

\ - , ' .. , 

Comptes anLlals de I'exercici 2013 

2013 

6.575,00 
17.500,00 
84.375,00 

5.770,75 
15.000,00 
26.798,00 

(-) 10.000,00 

10.750,00 

21.750,00 

187.518,75 

2012 

40.000,00 
40.212,00 

50.000,00 
17.391,02 

7.507,00 

155.110,02 

2012 

11.864,41 

10.750,00 

22.614,41 

ierm~. 
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8. PASSIUS FINANCERS 

8.1. Categories de passius financers 

El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es detalla en el quadre 

següent: 

2013 
PASSIUS FINANCERS 

DEUTES AMB DERIVATS I 
ENTITATS DE ALTRES 

TOTAL 

Categories CREDIT 

Debits I partides a pagar 0,00 129.215,25 129.215,25 

Debits i partides a pagar 76.867,19 247.856,93 324.724,12 

~ ~ ~I 2012 
m~J.~m¡;r----------------------P-A-SS-IU-S--FI-N-A-N-CE-R-S--------------------~ 
\}kU'J! ~ ~'--------------------------------I 

E a::!:: 
=:JVl 
1- :z 
V1¡:!ó 

(!1 !;'J ::J 
~ Ca 

t;tlot. ~ ~ Categories 
~ ;::: tu ----'=-------- ----

ml RIle ~ ~ 
r==..,."..., 

Debits i partides a pagar 

Debíts i partides a pagar 

Comptes anuals de I'exercici 2013 

DEUTESAMB 
ENTITATS DE 

CREDIT 

DERIVATS I 
ALTRES TOTAL 

0,00 75.270,04 75.270,04 

231.250,00 303.244,36 534.494,36 
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8.2. Classificació per venciments 

Els venciments previstos deis actius i deis passius financers són els següents: 

- Deutes: 

Deutes amb entltats de credlt 

Altres passlus flnancers 

- Credltors comerclals I altres 
comptes a pagar: 

Provel'dors 

Creditors varls 

Personal 

- Deutes: 

Deutes amb entitats de credit 

Altres passius flnancers 

- Credltors comercials i altres 
comptes a pagar: 

Proveidors 

Credltors va rls 

Personal 

Venciments en anys deis passlus flnancers 2013 

20191 
2014 2015 2016 2017 2018 segllents 

76.867,19 

110.697,54 86.143,50 43.071,75 

113.079,81 

2.813,40 

21.266,18 

324.724,12 86.143,50 43.071,75 

Venciments en anys deis passlus financers 2012 

20181 
2013 2014 2015 2016 2017 segOents 

231.250,00 

180.530,85 75.270,04 

99.799,44 

376,02 

22.538,05 

534.494,36 75.270,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

iermi=-

TOTAL 

76.867,19 

239.912,79 

O 

113.079,81 

2.813,40 

21.266,18 

453.939,37 

TOTAL 

231.250,00 

255.800,89 

99.799,44 

376,02 

22.538,05 

609.764,40 

---t-..lh~---8.3 El Consorci disposa d'una polissa de credit amb venciment 13 de setembre de 2014 amb un 

~ '.~ '\ 

límit de 50.000 euros, que a 31 de desembre de 2013 esta disposat un import de 29.992,19 

euros (a 31 de desembre de 2012 no estava disposada). 

8.4 Al juny de 2011 es va constituir un préstec amb La Caixa per import de 400. 

tal .de finan~ar el cost del treball de camp de l'Enquesta de Condicions de vida 

p.óblació de Catalunya. 
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El Consorci té cedits a La Caixa els credits que ostenta de la Diputació de Barcelona, l'lnstitut 

d'Estadfstica de Catalunya i l'Area Metropolitana de Barcelona (abans Mancomunitat de 

Municipis de l'Area Metropolitana de Barcelona), corresponents a les anualitats 2012 i 2013 en 

referencia al conveni de col·laboració per la realització de l' edició 2010-2011 de l'Enquesta de 

condicions de vida i habits de la població de Catalunya, resta pendent a 31 de desembre de 

2013 I'amortització de I'anualitat 2013 corresponent a la Diputació de Barcelona per import de 

46.875,00 euros. A 31 de desembre de 2012 restava pendent d'amortitzar un Import de 

231.250 euros. 

8.5 L'epígraf de Creditors comercials i altr~s comptes a pagar inclou saldos amb parts 

vinculades: Universitat Autonoma de Barcelona, per prestacions de serveis per Import de 

51.835,36 euros (53.222,83 euros en 2012). 

8.6 L'epígraf d'áltres passius financers a curt i lIarg termiríi correspon als següents conceptes: 

a) Ajornament del pagament d'una revocació de subvenció del Servei d'Ocupació de 

Catalunya corresponent a I'any 2004 segons resolucló del 15 de juliol de 2011 (2011-

2013). Resta pendent de pagament a 31 de desembre de 2013, I'anualitat amb 

venciment 2013 per 67.625,79 euros I que es liquida a principis de I'any 2014. 

b) També inclou el deute amb la Generalitat de Catalunya, segons formalització del 

préstec a lIarg termini entre el Consorci i la Generalitat de Catalunya signat en data 27 

euros són a lIarg termini), associat al reintegrament de les obligacions pagad 

prove'idors del Consorci, en el marc del Reial decret lIei 7/2012, pel qual es crea e 

per al financ;ament deis pagaments a próve'idors (línia ICO-Prove'idors). 

8.7 Informació sobre els ajornaments de pagament a proveTdors. Disposició 

Tercera. Deure d'informació de la L1ei 15/2010 de 5 de julio!. 

Exercici 2013 Exercici 2012 
: 

' . . Import % Import % 

Pag~'ments'dins del termini maxim legal 20.480,41 18% 14.942,05 3% 

Resta de 'pa'gaments 90.858,04 82% 571.352,88 97% 

Total pagaments a I'exercici 111.338,45 100% 586.294,93 100% 

Ajornán;ents que a data de tancament 
sObrepassen el termini maxim legal 75.322,08 52.324,60 
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9. PATRIMONI NET 

El moviment deis comptes de fons propis en el decurs deis exercici 2013 i 2012 ha estat el 

següent: 

Saldo Aplicacló Resultat Saldo 

1.1.13 resultat 2012 2013 31.12.13 

• Capital 35.556,30 35.556,30 

• Reserves 345.330,41 345.330,41 

• Resultats negatius ex. anteriors (-) 1.314045,25 (-) 282.446,59 (-) 1.596.491,84 

• Altres aportacions deis socis 780.000,00 200.000,00 980.000,00 

• Resultats de l' exercici (-) 282.446,59 282.446,59 26.476,19 26.476,19 

(-) 435.605,13 226.476,19 (-) 209.128,94 

Saldo Aplicació Resultat Saldo 

1.1.12 resultat 2011 2012 31.12.12 

• Capital 35.556,30 35.556,30 

• Reserves 345.330,41 345.330,41 
• Resultats negatius ex. anteriors (-) 573.375,79 (-) 740.669,46 (-) 1.314.045,25 
• Altres aportacions deis socis 780.000,00 780.000,00 
• Resultats de l' exercici (-) 740.669,46 740.669,46 (-) 282.446,59 (-) 282.446,59 

(-) 993.158,54 497.553,41 (-) 435.605,13 El .. ~"" 
~J~:l'i ': .. " 

11 ; " . . ' ~!~.'~;~.:~ 
.: a :(J:! HT~~ 'lcamen', s'han considera' com a capital o fons pat,lmonlal les aportaclons Inlclals 

" ' ~"",E ~ reáhtzades per: 
t' a .~· ! ;. r 

. , . i=t¡;- __ -
"", '"-* ' _.~ :'lE", ' : 
~ ~ .. _1__ ,4.:_ 

.- • Corporació Metropolitana de Barcelona 

• Cambra de Comer~f Industria i Navegació de Barcelona 

29.546,18 

6.010,12 

Les altres aportacions de socis corres ponen a les rebudes en l' exercici 2013 per a 

els resultats negatius d'exercicis anteriors (Nota 3.2). 

Comptes anuals de I'exercici 2013 
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10. ADMINISTRACIONS PÚBLlQUES 

10.1lnformació de caracter fiscal 

El Consorci té oberts d'inspecció tots els exercicis no prescrits i per als tributs I cotitzacions 

socials als quals esta sotmes. D'acord amb la normativa legal aplicable, les autoliquidacions no 

poden considerar-se definitives fins que no hagin esta~ comprovades per la inspecció tributaria 

o laboral o hagi transcorregut el termini de prescripció establert pera tots els tributs 

cotitzacions socials. En cap cas s'ha produ"it I'efecte d'interrupció del termini de prescripció. 

Poden existir interpretacions o criteris en materia tributaria no compartits per la inspecció 

fiscal. En opinió de la Direcció del Consorci, si es produ"issin les circumstancies anteriors en la 

revisió deis exercicis oberts a la inspecció, els passius contingents que podrien originar-se no 

serien d'import_si,gnificatiu. 

10.2 La composició deis saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de 

desembre de 2013 és la següent: 

Deutors 

• Hisenda Pública, deutora per IVA 29.331,91 

• Hisenda Pública, creditora per retencions practicades (1) 

• Organismes de la Seguretat social, creditors 
29.331,91 

Creditors 

56.378,81 

22.821,74 

79.200,55 

!!I ~ ~ (1) 

~;JLCI ~~ 
Hlsenda pública, creditora per retenclons, inclou a part de la IIquldació del 4rt. Trimestre del 2013, I'import ajornat fins al 2014 del 3er. 

Trimestre del 2013 

!&'I~.*~ 
~ @.~ ~ '-"1;3 

La composició deis saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 

~ ~'~' .,. 2012 era la següent: 
• • ~ ::)0 • • , . . ... . ~ ~ .. , ::' 

ti UJ ': - :', . *' ;¡:::E " tt:iJJ -~ - . " 

:. Hisenda Pública, deutora per IVA 

• . . ' . " 
" • I " • 

... .. " 

10.3 Les activitats realitzades per el Co 

l'lmpost sobre Societats. En conseqüencia, 

Deutors 

54.277,60 

Creditors 

61.855,82 

20.647,85 

54.277,60 82.503,67 

de I'ambit de I'exempció de 

er aquest concepte. 

comPtes_a_n_ua_rS_de_I'~~.e_r_CiC_I_2_01_3 _______ ~~~~~ _ _ _ ________ ~2=-5 _ _ 



11. INGRESSOS I DESPESES 

. ~ 
lerm~ • 

11.1 Els ingressos per projectes s'instrumenten habitualment mitjan~ant contractes o convenis 

entre el Consorci i altres entitats, en els quals es determina I'objecte del treball, els terminis de 

realització i lIiurament, imports i forma de facturació. 

Pel que respecta a I'impart net de la xifra de negocis, per 239.162,71 euros, un import de 

127.968,89 euros (descomptats els ingressos avan~ats associats) provenen de les entitats 

consorciades (125.642,33 euros en I'exercici 2012) 

11.2 El detall de I'epígraf d'altres ingressos d'explotacló és el següent: 

• Aportacions institucionals 
• Subvencions 

2013 

343.770,58 
679.776,32 

1.023.546,90 

2012 

409.022,68 
601.953,84 

1.010.976,52 

A 31 de desembre de 2013 un import de 23.562,19 euros d'aquestes subvencions atorgades 

estaven registrades com a ingressos avan~ats (13.092,38 euros a 31 de desembre de 2012). 

11.3 L'aportació economica anual deis membres del Consorci IERMB pels exercicis 2013 i 2012 

és la següent: 

• 
• 
• 

Ajuntament de Barcelona 
Area Metropolitana de Barcelona 
Cambra de Comer~ de Barcelona 
Consorci Zona Franca 
Diputació de Barcelona 
Federació de Municipis de Catalunya 
Generalitat de Catalunya 
Universitat Autonoma de Barcelona (1) 

• Universitat de Barceiona 
• Universitat Politecnica de Catalunya 

• Universitat Pompeu Fabra 

2013 

73.970,00 
81.136,64 

67.433,00 
12.020,24 
21.238,20 
87.972,50 

343.770,58 

2012 

78.859,27 
81.136,64 

74.925,00 
12.020,24 
70.794,00 
91.287,53 

409.022,68 

(1) Vn Import de 66.549.39 euros correspon a /a valoracl6 ecoríbmica deis costos assumits per la VAB a raó de I'aprofitament I utilítzaciÓ deis 

diFerents béns I serveis suminlstrats anualment per aquesta Instltucló, entre ells el IIoguer de l'ediFíci del campus de la Vniversita! Autonoma de 

Barcelona. 
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11.4 Els ingressos per subvencions inc\ouen les següents : 

• Generalitat de Catalunya: 
- Projecte GEM 
- Enquesta condícions de vida i habits 

de la població de Catalunya 
• Ajuntament de Barcelona: 

- Enquesta victimització 
- Pla Local de Seguretat 

• Area Metropolitana de Barcelona 
- Anuari economíc metropolíta 
- Enquesta condiclons de vida I habits 

de la població de Catalunya 
- Enquesta victimització 
- Informe dades habitatge metropolita 

- Assessorament REM 

- Assessoramerit tecníc PMMU 

- Sistema d'lndicadors Metropolitans 
de Barcelona 

- Explotacions ECVHPC 

• Diputació de Barcelona: 
- Projecte GEM 
- Enquesta condicions de vida i hilbits 

de la població de Catalunya 
- Aportació extraordinaria 2013 

• Altres 

11.5 Les despeses de personal inc\ouen: 

• Sous, salarls i assimilats 
• Indemnitzacions 
• Seguretat Social a carrec de I'empresa 
• .A!tres despeses socials 

l' ,." 

-, 

.... 
," 

Comptes anuals de I'exercici 2013 

2013 

37.500,00 

50.000,00 

16.500,00 

113.115,20 

84.375,00 

58.540,99 
36.000,00 

29.417,00 

5.770,75 

30.000,00 

29.775,00 

37.500,00 

84.375,00 

65.000,00 
1.907,38 

679.776,32 

2013 

744.805,53 
734,80 

211.520,27 

2.857,31 
959.917,91 

2012 

40.000,00 

50.000,00 

27.500,00 
38.000,00 

123.322,61 

84.375,00 

55.381,23 
36.000,00 

40.000,00 

84.375,00 

23.000,00 

601.953,84 

2012 

801.163,94 
115.206,14 
248.660,90 

34.450,93 
1.199.481,91 

ierm-g:· 
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11.6 El nombre mitja d'empleats al tancament deis exercicis 2013 i 2012 és el següent: 

2013 2012 

• Director 

• Gerent 1 1 

• Tecnic Superior 22 19 

• Tecnic Mitja 1 4 

• Tecilic Auxiliar 2 1 

26 25 

11.7 L'epfgraf d' Aprovisionaments inclou treballs realitzats per altres empreses, principalment 

inclou per I'any 2013 I 2012 despesa relativa al projecte GEM. 

11.8 L'epígraf d' Altres despeses d'explotació inclou: 

2013 2012 

• Serveis exteriors (1) 

- Lloguers 67.136,19 67.136,15 

Reparacions i conservació 15.117,40 25.914,76 

- Serveis professionals independents 67.866,35 71.806,28 
- Transports 9.787,40 7.317,00 

Primes d'assegurances 1.592,25 2.653,75 

- Serveis bancaris i slmilars 66,01 93,75 

Publicltat I propaganda 7.823,07 12.358,22 

- Subministraments 5.901,43 6.721,13 

- Altres serveis 49.519,21 52.220,09 
224.809,31 246.221,13 

(1) El saldo de serveis exteriors inclou les segUents operacions amb parts vlnculades 

Unlversltat Autonoma de 8arcelona per un total de 83. 724,88 euros (95.538,79 euros en 2012) 
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11.9 Aplicació ROL 20/2012 

El RDL 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment 

de la competitivitat, va establir per a I'any 2012 la supressió de I'import equivalent a una paga 

extraordinaria per al personal del sector públic. Com a resultat de I'aplicació efectuada pel 

Consorci de I'esmentat ROL 20/2012 les des peses per sous i salaris de I'exercici 2012 es van 

veure minorades en 51.741,82 euros. Addicionalment d'acord amb el mateix ROL 20/2012 les 

quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinaria es destinaran en exercicis futurs 

a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'asseguran!;a coHectius que incloguin 

la cobertura de contingE!ncies de jubilació amb subjecció a la lIei d'estabilitat pressupostaria i 

sostenibilitat financera en els termes i abast que es determini en les corresponents lIeis de 

p ress u postos. 

En funció de I'opinió de la Intervenció General de l' Administració de I'Estat, recollida en una de 

les seves consultes per l'lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, no es pot considerar 

probable, en la situació actual, que existeixi una obligació present en relació a les eventuals 

aportacions que contempla el ROL 20/2012. 

12. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

12.1 Les transaccions durant els exercicis 2013 i 2012 i saldos al tancament deis exercicis 2013 i 

2012 amb les entitats consorciades es detallen en les diferents notes de ingressos i despeses, 

actius i passius financers d'aquesta memoria abreujada. 

12.2 Durant els exercicis 2013 i 2012, els membres del Consell de Govern no han rebut 

- .. . - . 
Consell de Govern acomptes ni credits, ni tampoc existeixen obligacions en 

pensions o primes de assegurances de vida respecte deis seus membres. 
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12.3 S'entén per alta direcció del Consorci el carrec de Gerent. En I'exercici 2013 les 

retribucions a I'alta direcció en concepte de sou han estat de 59.015,94 euros (86.313,79 euros 

en 2012 pels carrees de Gerent i Director fins abril 2012). No s'ha concedit a I'alta direcció del 

Consorci aeomptés ni credits, ni tampoc existeixen obligacions en materia de pensions o 

primes d'assegurances de vida respecte de I'alta direcció. 

13. INFORMACIÓ PRESSUPOSTARIA 

Per a I'exercici 2013 el Consell de Govern del Consorei va aprovar en sessió de 17 de setembre 

de 2013 un nou pressupost general del Consorci IERMB, integrant les mesures del pla de 

sanejament aprovat al 2012 (Nota 3.2). 

A eontinuació es presenta I'estat de liquidaci6 del pressupost preventiu del Consorci per a 

I'exercici 2013 aprovat en data 17 de setembre de 2013: 

INGRESSOS Pressupost Realitzat Desviacló 

C.3 TAXES I AlTRES INGRESSOS 266.632,68 221.020,20 -45.612,48 
CA TRANSFERENCIES CORRENTS 1.299.528,03 1.237.969,92 -61.558,11 
C.5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 3,29 3,29 
C.6 ALlENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 515,18 515,18 

TOTAL INGRESSOS 1.566.160,71 1.459.508,59 -106.652,12 

DESPESES Pressupost Realitzat Desvlació 

C.1 DESPESA DE PERSONAL 1.002.818,78 959.917,91 -42.900,87 
~.C.2DESPESA SERVEIS I.BÉNS CORRENTS 218.571,19 238.202,97 19.631,78 
C.3 DES PESA FINANCERA 16.737,26 28.716,47 11.979,21 
C.6 INVERSIONS REALS 1.900,00 333,44 -1.566,56 
C.9. PAS~IUS FINANCERS 248.875,79 264.763,89 15.888,10 

1.488.903,02 1.491.934,68 3.031,66 

" , . 
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13.2 la conciliació del resultat comptable amb el resultat pressupostari és: 

• 
• 

Resultat pressupostari 

Resultat comptable 

Diferencia 

Aquesta diferencia correspon a: 

• Amortització préstec la Caixa 

• Amortitzacions préstecs 2013 

• Amortització GENCAT -Unia ICO 
• Aportacions extraordinaries deficit IERMB 

• Reversió ingressos avan(;ats 

• Ingressos avan(;ats 
• Ingressos excepcionals 
• Despeses extraordinaries 

-32.426,09 

26.476,19 

58.902,28 

• Dotació a I'amortització de I'exercici (Notes 5 i 6) 
• Perdues procedents d'immobilitzat material 

(1) Elsaldo d'amartitzadons préstecs 2013 carrespan a: 

181.250,00 

67.625,79(1) 

15.888,10(2) 

(-) 200.000,00 

27.281,68(3) 

(_) 23.562,19 (4) 

370,60 

(-) 814,00 

(-) 8.622,52 

(-) 515,18 

58.902,28 

Amartltzació del préstec que tenlm amb SOC pel projecte UPD per impart de 67.625,79 € 

(2) El saldo d'amartització GENCAT - Línia ICO correspon a: 

Import campensat per la Generalitat de Catalunya com a reintegrament del préstec per Impart de 15.888,10 €. 

(3) Reversió del saldo d'lngressos avan~ats de 2012: 

Anuari ecanomlc metrapolltlo 2011- 6.677,39 € 

Enquesta de victimitzacló 2012 - 6.414,99 € 

Pacte Industrial 2012 - 5.637,58 € 

Usos del sol a Mallorca U8-8.551,72€ 

(4) El saldo d'ingressos avan~ats corres pon a: 

Anuarl economic metropollta 2013 - 23.562,19 € 

Recercalxa - prajecte competltlu a 2 anys -18.184,74 € 

Barcelona, 30 de mar(; de 2014. 
.. ... '. - ."/ 
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